
Financiën
De financiële inspanningen van het
CFS hebben in samenwerking met 
de Triodos Foundation zich de laatste
3 jaren hoofdzakelijk beperkt tot 
het ondersteunen van de exploitatie
en noodzakelijk onderhoud van 
gebouwen en apparatuur. In 2017,
2018 en 2019 hebben we respectie-
velijk in totaal 9.000, 12.800  en
30.000 euro als schenkingen bij 
gedragen aan de salarissen van 
de medewerkers.
We hebben ook getracht de 
ambitieuze plannen die enkele jaren 
geleden voor de toekomst bedacht
zijn gestalte te geven. Dat waren 
uitbreiding tuin, irrigatie van de tuin,
het schapen project als werkgebied
voor de pupillen en ruimte creëren
voor toekomstige bebouwing. Voor
deze laatste projecten hebben we 
altijd extra bronnen kunnen aanboren. 
Aangezien het CFS niet alleen de 
exploitatie wil en kan betalen is in
goed overleg met het bestuur van 
Matoekoe eind september besloten
om de financiering van deze 
exploitatie toch in Suriname bij de
overheid te zoeken. Op de website
van het CFS staan de jaarrekeningen
van het CFS. 
(www.cultureel-fonds-suriname.nl )

Centrum voor jongeren met een ontwikkel ingsstoornis in Sur iname

Het was weer een roerige periode voor Matoekoe, vol financiële, 
personele en bestuurlijke zorgen.   

Allereerst heeft iedereen, maar zeker het onderwijs en de zorg te maken met de algehele 
zeer slechte financiële en economische situatie in Suriname. Subsidies worden niet of te 

laat uitbetaald, hierdoor kun je niet 
een onderwijs- of zorgorganisatie goed 
exploiteren.
Medewerkers krijgen soms maanden
geen salaris en kunnen op hun beurt
het schoolgeld en de huur niet 
meer betalen. Er is in Suriname
een toestand van algehele 
malaise ontstaan, en door de
sterke inflatie wordt alles in
snel tempo nog duurder.
De onzekerheid van wel 
of niet genoeg geld te
hebben demotiveert

veel medewerkers en daardoor is er ook bij Matoekoe een grote 
achteruitgang geweest in zorg, materie en financiën. De goede naam
die Matoekoe altijd heeft gehad kunnen ze op dit moment niet meer
waarmaken, het is veranderd in een  kwetsbare organisatie. Het is 
eigenlijk altijd al zo geweest dat kindertehuizen en instellingen voor 
mensen met een beperking in Suriname niet zonder een bijdrage van 
donateurs kunnen, maar wat er de afgelopen jaren speelt is dat er nu 
echt veel te weinig of helemaal geen subsidie van de overheid komt. Alle 
medewerkers werken met het hart op de goede plek, maar als overal de kraan
dicht gaat en als je niet weet wanneer er weer water uit de kraan komt, 
wordt het wel spannend om je eigen kinderen drinken te geven.

Dit is ongeveer het beeld wat ik op dit moment van Suriname heb. 
Ik heb nog altijd grote bewondering voor de medewerkers bij Matoekoe die ondanks al

deze problematische omstandigheden toch de
zorg voor de pupillen voorop hebben laten staan.
Op het moment dat ik dit schrijf maak ik me zorgen
over de aansturing van Matoekoe, maar we zijn met
het nieuwe bestuur en medewerkers in gesprek hoe we
de organisatie weer goed kunnen aansturen en zicht op
de prioriteiten kunnen krijgen. 
Ik hoop nu nog meer dan anders dat we op uw steun 
kunnen blijven rekenen.

Grietzen Kunnen
Voorzitter, Cultureel Fonds Suriname
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Tai Ati is een 
uitgave van het Cultureel
Fonds Suriname, Brugakker 4118,
3704ZB Zeist (NL). 
Tel: 06 5020 4989, e-mail: bernard@heldt.nl
Bankrekeningnummer: NL55TRIO 02 1249 9955 ten name van Stg Cult Fonds
Suriname te Zeist, of: NL14TRIO 02 1214 2569 t.n.v.: Stichting Triodos Foundation te Zeist,
onder vermelding van ‘Matoekoe’. Stichting Triodos Foundation heeft evenals stichting Cultureel Fonds
Suriname de ANBI status. Aan Tai Ati nr 10 hebben meegewerkt: Roseanne Franklin, Grietzen Kunnen 
en Bernard Heldt. 
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De uitgave van Tai Ati gaat
niet ten koste van uw gift 
aan Matoekoe. De uitgave
wordt volledig betaald door
de volgende drie sponsoren:

Cultureel 
Fonds Suriname

De stichting Cultureel Fonds Suri-
name houdt zich in Nederland bezig met

de fondswerving en belangenbehartiging voor
Heilpedagogisch Centrum Matoekoe in Lelydorp, Suri-

name. Bestuursleden: Grietzen Kunnen - voorzitter; Bernard
Heldt - secretaris; Ineke Peerdeman - penningmeester. 

Bankrekeningnummer: NL55TRIO 02 1249 9955 ten name van Stg Cult
Fonds Suriname te Zeist, of: NL14TRIO 02 1214 2569 ten name van: Stichting

Triodos Foundation te Zeist, onder vermelding van ‘Matoekoe’. Stichting Triodos
Foundation heeft evenals stichting Cultureel Fonds Suriname de ANBI status; giften zijn 

aftrekbaar voor de inkomstenbelasting. Matoekoe is grotendeels afhankelijk van donaties; uw
gift wordt bijzonder op prijs gesteld! Schenkingen in Suriname: overmaking in euro’s - DSB: 04.43.719;

in SRD - DSB: 747.77.40 of VCB: 5530.1.1427 ten name van Stg Heilpedagogisch Centrum Matoekoe. 

STICHTING TER 
BEVORDERING VAN 
DE HEILPEDAGOGIE

Ontwikkelingen in Matoekoe

Voorzitter Matoekoe 
Gepensioneerd ambtenaar in de buitenlandse dienst 

van Suriname. Tot 2015 Ambassadeur in Algemene dienst.

Secretaris Matoekoe
Office manager bij energiebedrijven Suriname

Roseanne 
Franklin-Hilversum

Albert  Egbert Jubithana   

Penningmeester Matoekoe
CEO & consultant bij 

HIWA Management

Amalia Joan de Graav 

Thea was vanaf 1 februari 2011 directeur van Matoekoe.
In korte tijd werd zij ‘het gezicht van Matoekoe’, waar 
het toenmalige bestuur voorwaardenscheppend en 
ondersteunend aan kon zijn. Thea bracht, samen met
Matoekoe-penningmeester  Marian Wester, in septem-
ber 2011 een bezoek aan de minister van Sociale
Zaken, met als resultaat dat de Surinaamse overheid
vanaf die tijd subsidie aan Matoekoe verleende.

Nadat Thea was aangetreden presenteerde ze zich 
in de Tai Ati als volgt: “Matoekoe heeft een uitstraling 
die je, zodra je er binnen stapt ‘pakt en niet meer 
loslaat’. De term directeur geeft volgens mij niet helemaal weer wat de functie 
inhoudt, terwijl het managen veel meer de dynamiek aangeeft, wat nodig is om 
een organisatie als Matoekoe draaiende te houden. Je bent behalve beleidsmaker, 
procesbewaker, personeelswerker (aanspreekpunt van de medewerkers) en het aller-
belangrijkste: voorwaardenscheppend om het welzijn van de pupillen te garanderen

In 2016 ging directeur Thea Alberg onverwachts met ziekteverlof en moest voor 
behandeling naar Nederland. Na een aantal maanden nam Thea haar werk 
voorzichtig weer op, maar dat hield helaas geen stand. 
Het bestuur van het Cultureel Fonds Suriname wenst haar familie en vrienden 
veel sterkte met het verwerken van dit verlies!

Tot ons groot verdriet is op 2 juli 2019 overleden Thea Alberg
Geboren 14 juli 1956

In memoriam Thea Alberg

In memoriam Maureen Calli

Tot ons grote verdriet is op 17 oktober 2019 
Maureen Calli overleden,

geboren 25 november 1963

Maureen was al een aantal maanden ziek

Maureen was een geliefde onderwijzeres in de Matoekoe-school 
en sportte veel met de kinderen. Ook ging ze wel met kinderen 

van Matoekoe naar het buitenland.

Het bestuur van het Cultureel Fonds Suriname wenst haar collega’s, 
familie en vrienden veel sterkte met het verwerken van dit verlies!



Na lange tijd ligt hier weer een Tai Ati voor u. 
Ik zal u enigszins in chronologische volgorde uitleggen wat daarvan de reden was. 

Wat vooraf ging
Sinds de laatste Tai Ati januari 2017 is er veel gebeurd in Matoekoe. 
En dat was lang niet altijd positief, en vaak zorgwekkend. Allereerst was er 
de algehele slechte financiële en economische situatie in Suriname, de koers van de SRD is inmiddels in 
8 jaar tijd 50% in waarde gedaald! 
Hierdoor werd de al lage overheidssubsidie steeds verder verlaagd en te laat uitbetaald, met als gevolg dat de 

medewerkers hun salaris te laat uitgekeerd kregen. Dit heeft een
zware wissel gelegd op de medewerkers. In Matoekoe werd 
daardoor ook het onderhoud aan gebouwen en terrein al jaren 
niet goed uitgevoerd, hetgeen resulteerde in achterstallig onderhoud
en zelfs hier en daar tot urgente reparaties. Tot overmaat van 
ramp werd directeur Thea Alberg weer ernstig ziek en moest voor
behandeling naar Nederland. Ze werd zo goed mogelijk door 
Marijke Zschuschen waargenomen, maar dat was niet altijd 
gemakkelijk. Het was een zoektocht met zo nu en dan verschillen
van inzicht voor het bestuur van Matoekoe en het bestuur van het
CFS om met elkaar uit de financiële en organisatorische 
problematiek te geraken.

De actuele situatie
Inmiddels was bij het CFS penningmeester Wouter Joop wegens 
andere activiteiten gestopt en opgevolgd door Sven van Sligter. In
het najaar van 2018 ben ik samen met Sven naar Suriname 
geweest om Matoekoe te bezoeken en met het bestuur te spreken.
We troffen een enigszins desolaat Matoekoe aan en een niet meer
optimaal functionerend bestuur vanwege de problematische situatie
in Suriname. Ook de uiterlijke conditie van Matoekoe en de zorg
voor de pupillen en werkers in de tuin en werkplaatsen bleken
onder de maat. Azaad Mohamedali, al jaren de tuinwerkleider van
Matoekoe heeft in het voorjaar ingevolge ziekte zijn werk moeten
neerleggen. Door al deze verslechterende omstandigheden voor de
pupillen zijn door het bestuur van het CFS enkele voorstellen ter 
verbetering neergelegd, zoals een samenwerking met 

H A R T S V E R B O N D E N H E I D

het op korte afstand gelegen prima
georganiseerde kindertehuis Mariahoeve,

waarvan enkele pupillen in Matoekoe al dagopvang
kregen. Tijdens deze turbulente periode ging de penning-

meester van Matoekoe, Marian Wester, die jarenlang uitstekend de
belangen van Matoekoe had behartigd, om persoonlijke redenen terug naar

Nederland. Voorzitter Glenn Uiterloo is er in geslaagd om in Suriname drie nieuwe
bestuursleden te vinden die zich wilden in zetten om Matoekoe op de rit te houden; 

voorwaar geen sinecure. Het oude bestuur trad af. Deze nieuwe bestuursleden stellen we in het 
artikel “Het nieuwe bestuur van Matoekoe“ aan u voor. In april werd het CFS zelf geconfronteerd met het

feit dat penningmeester Sven van Sligter om drukke werkzaamheden zich genoodzaakt zag om zijn functie neer 
te leggen, gelukkig vonden we Ineke Peerdeman bereid om zijn functie over te nemen. Als voorzitter van het CFS ben ik 
op verzoek van het nieuwe bestuur eind maart naar Matoekoe geweest om te overleggen en te ondersteunen, en 

ook om aan te geven wat er verbeterd kan worden en prioriteit
heeft. Het CFS heeft daarop besloten om de achterstallige 
salarissen van de medewerkers en algemene kosten uiterlijk
tot 1 juli te betalen, op voorwaarde dat er een overlevingsplan,
een begroting en een jaarrekening zou komen. Uiteraard
moest er ook een nieuw zorgplan komen voor de pupillen. In
het verbeterde contact met het nieuwe bestuur bleek toch
dat er bij sommige zaken weinig progressie zat. We hebben
in goed overleg besloten dat we de druk op de overheid
zouden gaan opvoeren om de nog steeds niet ontvangen
subsidie voor 2019 los te krijgen. In de maand augustus
heeft het Matoekoe bestuur leningen en andere bronnen
kunnen aanboren, maar daarna was het geld op en 

kon het personeel definitief niet meer betaald worden! Gelukkig was het toen in Suriname vakantie en was 
die kostenpost ook even laag. 

De toekomst
Eind september ben ik wederom op verzoek van het Matoekoe-bestuur naar Matoekoe geweest en heb daar 
tot mijn grote spijt gezien dat er weinig voortgang was in zorg, materie en financiën. In goede en vruchtbare 
gesprekken met het bestuur kwamen we tot de conclusie dat Matoekoe naast de financiële zorgen een groot
aansturingsprobleem heeft, dat niet eenvoudig is op te lossen. Het CFS heeft hierop besloten om de problematiek
van de exploitatie toch bij de overheid van Suriname neer te leggen en zich op dit moment te beperken tot inzet
na aanleiding van ondersteuningsvragen. 
Vervolgens heeft het CFS in goed overleg met Matoekoe gesproken over een andere vorm van zorgverlening. 
Het bestuur en management van Matoekoe hebben daarop besloten dat Matoekoe terug gaat naar de basis-
doelstelling, wat betekent onderwijs en dagactiviteiten en dat de woonafdeling zal worden afgebouwd. De focus 
zal weer gelegd worden op de kwaliteit van dienstverlening waarbij het kind centraal staat. Per 1 oktober zijn de 
kinderen van de dagopvang na de vakantie genoodzaakt om nog thuis te blijven, en wordt er gezocht naar een
structurele oplossing voor het wonen. 
Uiteindelijk heeft de overheid begin oktober de subsidie toegezegd zij het 30% minder dan in 2018! Hierdoor kan 
Matoekoe begin november toch weer haar werkzaamheden hervatten en kunnen de pupillen weer dagopvang 
krijgen. 'In het Surinaamse parlement zijn inmiddels stemmen opgegaan om Matoekoe te blijven ondersteunen, ge-
zien de zorg die er verleend wordt!'
We zijn samen op zoek naar mogelijkheden van een doorstart en betere samenwerkingsverbanden in Suriname. 
Zoals zo vaak heeft Matoekoe op dit moment weer een onzekere toekomst.

Grietzen Kunnen, voorzitter CFS

De situatie in 
Suriname – niet 
makkelijk voor 
Matoekoe!

Grietzen Kunnen,
Voorzitter CFS 
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Tai Ati is een 
uitgave van het Cultureel
Fonds Suriname, Brugakker 4118,
3704ZB Zeist (NL). 
Tel: 06 5020 4989, e-mail: bernard@heldt.nl
Bankrekeningnummer: NL55TRIO 02 1249 9955 ten name van Stg Cult Fonds
Suriname te Zeist, of: NL14TRIO 02 1214 2569 t.n.v.: Stichting Triodos Foundation te Zeist,
onder vermelding van ‘Matoekoe’. Stichting Triodos Foundation heeft evenals stichting Cultureel Fonds
Suriname de ANBI status. Aan Tai Ati nr 10 hebben meegewerkt: Roseanne Franklin, Grietzen Kunnen 
en Bernard Heldt. 
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visual design        internet        drukwerk  

Totaalleverancier 
van biologische 
producten voor 
instellingen. 
www.bd-totaal.nl
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De uitgave van Tai Ati gaat
niet ten koste van uw gift 
aan Matoekoe. De uitgave
wordt volledig betaald door
de volgende drie sponsoren:

Cultureel 
Fonds Suriname

De stichting Cultureel Fonds Suri-
name houdt zich in Nederland bezig met

de fondswerving en belangenbehartiging voor
Heilpedagogisch Centrum Matoekoe in Lelydorp, Suri-

name. Bestuursleden: Grietzen Kunnen - voorzitter; Bernard
Heldt - secretaris; Ineke Peerdeman - penningmeester. 

Bankrekeningnummer: NL55TRIO 02 1249 9955 ten name van Stg Cult
Fonds Suriname te Zeist, of: NL14TRIO 02 1214 2569 ten name van: Stichting

Triodos Foundation te Zeist, onder vermelding van ‘Matoekoe’. Stichting Triodos
Foundation heeft evenals stichting Cultureel Fonds Suriname de ANBI status; giften zijn 

aftrekbaar voor de inkomstenbelasting. Matoekoe is grotendeels afhankelijk van donaties; uw
gift wordt bijzonder op prijs gesteld! Schenkingen in Suriname: overmaking in euro’s - DSB: 04.43.719;

in SRD - DSB: 747.77.40 of VCB: 5530.1.1427 ten name van Stg Heilpedagogisch Centrum Matoekoe. 

STICHTING TER 
BEVORDERING VAN 
DE HEILPEDAGOGIE

Ontwikkelingen in Matoekoe

Voorzitter Matoekoe 
Gepensioneerd ambtenaar in de buitenlandse dienst 

van Suriname. Tot 2015 Ambassadeur in Algemene dienst.

Secretaris Matoekoe
Office manager bij energiebedrijven Suriname

Roseanne 
Franklin-Hilversum

Albert  Egbert Jubithana   

Penningmeester Matoekoe
CEO & consultant bij 

HIWA Management

Amalia Joan de Graav 

Thea was vanaf 1 februari 2011 directeur van Matoekoe.
In korte tijd werd zij ‘het gezicht van Matoekoe’, waar 
het toenmalige bestuur voorwaardenscheppend en 
ondersteunend aan kon zijn. Thea bracht, samen met
Matoekoe-penningmeester  Marian Wester, in septem-
ber 2011 een bezoek aan de minister van Sociale
Zaken, met als resultaat dat de Surinaamse overheid
vanaf die tijd subsidie aan Matoekoe verleende.

Nadat Thea was aangetreden presenteerde ze zich 
in de Tai Ati als volgt: “Matoekoe heeft een uitstraling 
die je, zodra je er binnen stapt ‘pakt en niet meer 
loslaat’. De term directeur geeft volgens mij niet helemaal weer wat de functie 
inhoudt, terwijl het managen veel meer de dynamiek aangeeft, wat nodig is om 
een organisatie als Matoekoe draaiende te houden. Je bent behalve beleidsmaker, 
procesbewaker, personeelswerker (aanspreekpunt van de medewerkers) en het aller-
belangrijkste: voorwaardenscheppend om het welzijn van de pupillen te garanderen

In 2016 ging directeur Thea Alberg onverwachts met ziekteverlof en moest voor 
behandeling naar Nederland. Na een aantal maanden nam Thea haar werk 
voorzichtig weer op, maar dat hield helaas geen stand. 
Het bestuur van het Cultureel Fonds Suriname wenst haar familie en vrienden 
veel sterkte met het verwerken van dit verlies!

Tot ons groot verdriet is op 2 juli 2019 overleden Thea Alberg
Geboren 14 juli 1956

In memoriam Thea Alberg

In memoriam Maureen Calli

Tot ons grote verdriet is op 17 oktober 2019 
Maureen Calli overleden,

geboren 25 november 1963

Maureen was al een aantal maanden ziek

Maureen was een geliefde onderwijzeres in de Matoekoe-school 
en sportte veel met de kinderen. Ook ging ze wel met kinderen 

van Matoekoe naar het buitenland.

Het bestuur van het Cultureel Fonds Suriname wenst haar collega’s, 
familie en vrienden veel sterkte met het verwerken van dit verlies!




